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Ajankohtaista 

• Pasilan postikeskuksessa SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n osalta työnantajaliitto 
PALTA on ilmoittanut, että SOL siirtyy sittenkin takaisin noudattamaan 
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta alihankinnassa olevassa ns. 
”Honkkarin” yksikössä. Aiemmin ilmoitettiin yrityksen noudattavan Medialiiton 
sopimaa Jakelun työehtosopimusta.  

• SOL Henkilöstöpalvelut Oy on lähettänyt sähköpostin työntekijöilleen, että 
jatkossa sillä ei enää ole tarjota työtä ko. yrityksen nimissä postinjakelussa ja -
lajittelussa. SOL ilmoitti, että jatkossa työtä on tarjolla uudessa yrityksessä SOL 
Logistiikkapalvelut Oy:ssä, joka noudattaa Medialiiton jakelutessiä, jossa 
työehdot ja palkat ovat selvästi halvemmat kuin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan 
työehtosopimuksessa, jota SOL Henkilöstöpalvelut Oy:ssä on noudatettu. 
Kyseessä on selkeä työehtoshoppailu. 

• Flexo palveluiden työntekijät siirrettiin liikkeen luovutuksena Transval 3PL 
Pääkaupunkiseutu Oy:hyn ja Transval 3PL Etelä-Suomi Oy:hyn 1.3.2019 lukien. 
Muutos tarkoittaa varastotyöntekijöiden siirtymistä Palvelualojen ammattiliitto 
PAM:n (ja Kaupan liiton) varastoalan ja toimihenkilöiden siirtymistä Kaupan alan 
esimiesten työehtosopimuksiin 1.11.2019 lähtien. 

• Posti keskittää jakelun esityötä entisestään mm. Helsingissä postikeskukseen. 

Selvitykset ja päätökset 

• Käytiin läpi Työehtoshoppailu -kampanjaan liittyviä asioita ja päätettiin jatkaa 
kampanjaa. Kampanjan nettisivu löytyy osoitteesta www.tyoehtoshoppailu.fi.  

• Kuultiin Lena Lahden selvitys Informaatiologistiikka-alan ammattialavaliokunnan 
kokouksesta. 

• Posti Oy:n postipalveluiden liiketoimintaryhmässä alkaa esimiesten ja 
linjaorganisaation yhteistoimintaneuvottelut 23.4.2019. Kohderyhmässä on 228 
henkilöä, joista työnantaja aikoo irtisanoa enintään 120 henkilöä. 
Neuvotteluissa henkilöstöä edustavat Laura Meriläinen ja Mirja Sandberg. 

• Posti Oy käynnistää myymäläverkoston yhteistoimintaneuvottelut 23.4.2019. 
Kohderyhmässä on koko myymälähenkilöstö 124 henkilöä (N-liite 106, C-liite 
18). Kaikki henkilöt ovat irtisanomisuhan alla. Myymälöitä on työnantajan 
suunnitelmien mukaan tarkoitus korvata mm. itsepalvelupisteillä ja 
pakettiautomaateilla. Työnantajan suunnitelmien mukaan koko maahan jäisi 
jäljelle vain kolme myymälää Helsinkiin, Jyväskylään ja Rovaniemen 
Napapiirille (joulupukin Posti).  

• Kuultiin puheenjohtajan selvitys työsuojeluvaltuutettujen organisaation 
neuvottelutilanteesta. Neuvottelut ovat edelleen kesken. 

http://www.tyoehtoshoppailu.fi/
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• Kuultiin Niina Pentinmäen selvitys Postin sairaanhoidon sopimuksen 
neuvottelutilanteesta. Neuvottelut ovat edelleen kesken. 

• Seinäjoen elintarvikelogistiikan uudelleenjärjestelyt yhteistoimintaneuvottelut 
ovat päättyneet. Lopullinen vähennysmäärä on 26 henkilön irtisanominen. 

• Posti Group Oyj:n, Posti Oy ja Posti Messaging Oy:n muutoshankkeet 
yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 20.3.2019. Irtisanomisuhan alla on 
yhteensä 40 toimihenkilöä (25 henkilöä C-liitteessä), joista osalle on löytynyt 
uusia tehtäviä. Tallinnasta ei ole kukaan ottanut työtä vastaan.  

• Posti Oy:n (jakelu) alueen toimintojen uudelleenjärjestelyt 
yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut käytiin erikseen alueittain 
Pääkaupunkiseutu/Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa/Satakunta, Kaakkois-
Suomi, Pohjanmaan ja Pohjois-Suomi. Alueelliset pääluottamusmiehet 
tiedottavat neuvottelujen tuloksista alueellisesti. Näyttää siltä, että 
vähentämisjärjestyksen osalta on ollut erimielisyyttä useammilla alueilla. 

• Tampereen lajittelukeskusten toimintojen uudelleenjärjestelyt 
yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 20.3.2019. Lopputuloksena osa-
aikaistettavien postityöntekijöiden jäi erilaisten järjestelyiden vuoksi nollaan. 

• Kuljettajien luottamusmiehet ja edunvalvojat olivat ma 15.4. koolla 
Hakaniemessä yhdessä PAU:n ja AKT:n edustajien kanssa. Neuvotteluita 
jatketaan mm. työntekijöiden siirtymäehdoista, kun työehtosopimus vaihtuu 
toiseen. 

• Kuultiin Jussi Saarikedon selvitys Viestinvälitys- ja logistiikka-alan 
työehtosopimuksen ulkopuolisen työvoiman työryhmästä. 

• Käytiin läpi PAU:n liittovaltuuston kevätkokoukselle menevät asiat.  

• Nimettiin liiton edustajaksi Jarmo Tuominen Työttömien ay-jäsenten 
tukiyhdistys ry:n XXIII varsinaiseen kokoukseen 26.4.2019 klo 13.00 alkaen. 

• PAU nimesi SAL:n edustajaksi Juha Jaatisen PHT:n kevätkokoukseen 
16.5.2019 (edustajat toimivat SAL-lomien edustajana myös syys-kokouksessa). 

• Nimettiin liiton edustajaksi puheenjohtaja Heidi Nieminen Hotelli ja 
koulutuskeskus Heimari Oy:n yhtiökokoukseen 8.5.2019 alkaen klo 15.00 
Heimarissa. 

• Nimettiin liiton edustajaksi Juha Jaatinen Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö 
SAL ry:n sääntömääräiseen kevätkokouksen 4.6.2019. 

Ay-terveisin,   

Jussi Saariketo 

Jussi Saariketo 
liittohallituksen sihteeri 


